
 

 

 
 

ΘΕΜΑΤΑ 
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ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Γ’ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ – ΕΛΕΝΗ 

(2η Σκηνή, στίχοι 1380-1410) 
 

ΜΕ Κι ένα αδειανό κρεβάτι με στρωσίδια. 
ΘΕ Κι αυτό θα γίνει. Τι άλλο του προσφέρουν; 
ΜΕ Τον πόλεμο αγαπούσε, χάλκινα όπλα. 
ΘΕ Αντάξια για του Πέλοπα το γένος. 
ΜΕ Κι όσους καλούς καρπούς η γη δωρίζει. 
ΘΕ Λοιπόν; Πώς τα σκορπάτε μες στο κύμα; 
ΜΕ Καράβι θα χρειαστεί με λαμνοκόπους. 
ΘΕ Και πόσο αλάργα απ' τη στεριά θα πάει; 
ΜΕ Όσο που τ' αφρονέρια του να βλέπεις. 
ΘΕ Γιατί; Έτσι συνηθίζουν στην Ελλάδα;  1390 
ΜΕ Για να μη βγει το μίασμα στ' ακρογιάλι. 
ΘΕ Γρήγορο πλοίο φοινικικό θα δώσω. 
ΜΕ Σωστά θα τιμηθεί ο Μενέλαος έτσι. 
ΘΕ Δίχως αυτήν εσύ δε φτάνεις τάχα; 
ΜΕ Μάνας το έργο αυτό, γυναίκας, τέκνου. 
ΘΕ Πρέπει, όπως λες, αυτή να τόνε θάψει. 
ΜΕ Ασέβεια το νεκρό να μην τιμήσει. 
ΘΕ Λοιπόν ας γίνει κι έτσι· θέλω να 'χω 

γυναίκα ευλαβική. Μες στο παλάτι  
πήγαινε εσύ και διάλεξε όσα πρέπει  1400 
δώρα για το νεκρό· δε θα σε στείλω 
στη γη σου μ' αδειανά τα χέρια, αν δώσεις 
σωστή σ' αυτήν βοήθεια· μου 'χεις φέρει  
καλά μαντάτα και γι' αυτό θα λάβεις,  
αντί για τα κουρέλια, πλούσια ρούχα 
και τροφές να γυρίσεις στην πατρίδα,  
γιατί η κακομοιριά σου είναι μεγάλη.  
Δυστυχισμένη εσύ, μην τυραννιέσαι  
για κάτι αγιάτρευτο· ο Μενέλαος βρήκε 
τη μοίρα του, οι νεκροί δεν ξαναζούνε.  1410 

ΜΕ Στο χρέος σου, κυρά· από δω και πέρα 
Πρέπει τον πρώτο σου άντρα να ξεχάσεις 
Και ν’ αγαπάς αυτόν που βλέπεις μπρος σου· 



 

 

Το πιο καλό είναι αυτό την ώρα τούτη. 
Κι αν θα σωθώ και φτάσω στην Ελλάδα, 
Θα σβήσω την κακή σου φήμη, αν είσαι 
Φρόνιμη για τον άντρα σου γυναίκα.  
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1. α. Τι ήταν ο ‘διθύραμβος’; 

β. Ποια η συμβολή του Ευριπίδη στην εξέλιξη του δράματος;      
               (μον.4) 

2. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου μέσα σε 10 
σειρές.                (μον.4) 

3. α. Να χωρίσετε το κείμενο σε ενότητες και να δώσετε ένα τίτλο στην 
καθεμία.                (μον.3) 
β. Να βρείτε τις τραγικές ειρωνείες του κειμένου και να τις 
σχολιάσετε.               (μον.3) 

4. α. «Θα σβήσω την κακή σου φήμη, αν είσαι φρόνιμη για τον άντρα σου 
γυναίκα» (στ. 1416). 
Να σχολιάσετε τους στίχους αυτούς. (Ποια η σημασία της «φήμης» 
εκείνη την εποχή;) 

 β. Εντοπίστε στο κείμενο στοιχεία σχετικά με αντιλήψεις και έθιμα 
ταφής που επιβιώνουν και σήμερα.  

                 (μον.6) 

 

 
 

Καλή επιτυχία! 
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